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Des de l’Ajuntament de Terrassa, fa mesos que treballem intensament i transversal per tal que els 
projectes estratègics de la nostra organització municipal i també els de tota la ciutat puguin aprofitar les 
properes convocatòries previstes dins del marc de finançament dels Fons Europeus Next Generation. 

Aquesta feina és especialment important, perquè no només ens pot facilitar recursos, imprescindibles 
en aquesta època tan difícil i convulsa que ens ha tocat de viure, sinó que ens ha permès aprofundir en 
el coneixement i integració mútua dels projectes estratègics de tots els agents socioeconòmics, asso-
ciatius, institucionals i també de l’àmbit de l’economia social i solidària de la ciutat, donant així una conti-
nuïtat especialment valuosa a la feina que venim fent conjuntament en el marc dels òrgans de participa-
ció i coordinació de l’ecosistema propi de Terrassa.

Un ecosistema que troba en la Indústria la part més essencial de la seva personalitat productiva, fins i 
tot històrica. Perquè la Indústria és un sector clau per a la sortida d’aquesta crisi pel fet que és fonamen-
tal per a la millora de la productivitat, la innovació, la internacionalització i la qualitat de l’ocupació, a més 
de la capacitat tractora que té respecte a bona part de la resta de sectors econòmics.

Aquest plantejament ens obliga alhora a avançar també cap a un model de polítiques actives d'Ocupa-
ció que continuï implicant agents socials i econòmics així com diferents institucions, per potenciar l'ocu-
pació de qualitat, augmentar l'oferta formativa i el reciclatge professional.

El que recull aquest dossier és la primera identificació de les iniciatives que configuren el mapa de ciutat 
dels projectes Next Generation a data d’avui. Tant l’expectativa d’aquests fons europeus com la pròpia 
dinàmica de la ciutat fa que, per força, aquest dossier sigui constantment dinàmic, de manera que cada 
cop que el visualitzeu en línia estarà actualitzat de ben segur amb noves aportacions i nous projectes.

Perquè Terrassa és una ciutat  rica en projectes concebuts com a palanques transformadores i d’impac-
te en la nostra realitat local i, pel lideratge metropolità que ens correspon per dimensió, història i vitalitat, 
també més enllà del  nostre propi territori. Però més important que la quantitat dels projectes, és la seva 
qualitat. Així, el que seguidament trobareu en aquest document no és una simple juxtaposició de projec-
tes, sinó una proposta alineada i coherent, organitzada en els eixos de major oportunitat i prioritat, com-
plementària i compartida, que configura un conjunt de projectes sinèrgics que busquen i s’integren 
orgànicament en un mateix model de ciutat productiva i del benestar social.

Aquest model coordinat, col·laboratiu i estratègic de tot l’ecosistema, es basa en 4 eixos principals: 

MAPA DELS NEXT
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El primer eix d’aquest model parteix de la convicció que la tecnolo-
gia és una aliada eficient i eficaç per a la qualitat de vida de les 
persones. El convenciment que, malgrat que ens sembli que ja fa 
molt de temps que som en l’era digital i que tot el que ens envolta ja 
ho és, en realitat, els seus beneficis tot just han començat a fer-se 
notar i la seva projecció és encara inimaginable. Amb la maduració i 
l’avenç en tecnologies com la intel·ligència artificial, el big data, la 
robòtica avançada, la nanotecnologia, la fotònica i d’altres desenvo-
lupaments que es mouen en la frontera del coneixement i la seva 
aplicació,  no només guanyarem en qualitat de vida, sinó que es 
crearan noves oportunitats de negoci, nous escenaris productius i 
noves maneres d’entendre el treball i el mercat. Terrassa ja està 
dibuixant el seu futur i ho fa de la mà dels seus companys i compan-
yes de viatge: persones que, des de les diferents institucions i 
empreses, entenen la cooperació i l’aliança estratègica com el millor 
vehicle per a construir junts aquest futur compartit i millor. Parlem, 
doncs, en aquest eix, de la Terrassa Digital com una esperança 
segura d’un futur millor en tots els sentits, si sabem aplicar la tecno-
logia de forma intel·ligent i bondadosa.

El segon eix es basa en la necessitat ineludible que Terrassa sigui, 
com ja és, una ciutat compromesa amb el seu entorn i amb el món: 
la mobilitat, la qualitat de l’aire, la gestió de residus, l’economia 
circular ... Tots aquests són els valors associats a la Terrassa Soste-
nible que, amb l’energia afegida que hi pot aportar l’Economia 
Social com a palanca de canvi, configuren un eix transversal i 
interioritzat en tots i cada un dels projectes aquí detallats. 
També hi ha projectes focalitzats íntegrament a desplegar iniciatives 
que ens apropin cada vegada més a la ciutat neta, verda, equilibra-
da, resilient i amable que totes i tots volem i que ens permetrà cons-
tatar, de forma tangible i explícita en el nostre entorn físic que, efec-
tivament, el futur serà millor que avui.

El tercer eix d’aquest model aposta per la Innovació com a motor del 
canvi. Per a Terrassa, fer les coses diferents, reinventar-se, apostar 
decididament per la creativitat, estar atenta i receptiva a les tendèn-
cies del món, no és una actitud nova. Forma part del nostre ADN.  
Ara, la Terrassa Innovadora s’esforça en convertir el seu talent, 
coneixement, recerca i patrimoni en llocs de treball de qualitat, en 
indústria arrelada a la nostra ciutat i en consolidar un teixit productiu 
local amb un mercat supramunicipal i projectat al món.  La Innovació 
és el camí accelerat cap al nostre futur. 

I, finalment, el quart eix consisteix en el que es coneix com a Espe-
cialització Competitiva Territorial, concretada en dos sectors on 
tenim moltes capacitats i potencialitats (reconegudes per tothom, 
fins i tot per la Generalitat  des de fa anys) per a generar riquesa a la 
nostra ciutat a partir de l’atracció, creació i consolidació de teixit 
productiu i una forta emprenedoria vinculada a la seva cadena de 
valor. Partim del convenciment que una ciutat que identifiqui quins 
són els seus elements diferenciadors i que sàpiga com treballar-los 
adequadament des d'una perspectiva local, però amb una interac-
tuació i projecció supramunicipal a nivell de país i el món, és una 
ciutat competitiva territorialment parlant. En aquest eix estem 
parlant d’Audiovisual i de Salut. 
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1r. Eix
TERRASSA DIGITAL

La digitalització s’aplicarà, com a eina de millora exponencial a l’emprenedo-
ria i l’empresa, l’economia social i solidària, l’estructura del propi Ajuntament i 
la ciutadania.

1. Vapor.0 Patrimoni Industrial - Ajuntament de Terrassa  
2. B2C. Projecte de Micro e-learning per a joves per accedir al mercat
 laboral del sector comerç - Cecot
3. Emarketplace B2C Territorial i omnicanal. 
 Plataforma digital per a la visualització dels eixos comercials - Cecot
4. Skills and jobs in the digital economy - Cecot
5. Transformació del Vapor Cortès cap a un nou model de serveis
 comunitaris i inclusius per a les persones adultes amb discapacitat 
 intel·lectual, trastorn mental i paràlisi cerebral - PRODIS
6. Chatutech -  Cambra de Terrassa
7. Tranditruk - Plataforma digital al servei de les Pimes del Transport - 
 Cambra  de Terrassa
8. Digital Impulse Hub - Cambra de Terrassa
9. Plataforma Anàlisi Ciberseguretat - Cambra de Terrassa
10. Oficina Tècnica de Digitalització - Ajuntament de Terrassa
11. Ciutats per l’Equitat Digital - Ajuntament de Terrassa
12. Terrassa Preparada i Resilient - Ajuntament de Terrassa
13. Promoció econòmica @Aj. Terrassa I4.0 i Indústria 5.0 - Ajuntament  
 de Terrassa

2n. Eix
TERRASSA SOSTENIBLE

14. GREENTECH - Cambra de Terrassa
15. Vallès Solar - Cecot
16. La Nova Mobilitat - Ajuntament de Terrassa
17. Anella Verda i Rieres - Ajuntament de Terrassa
18. Terrassa, edificis sostenibles - Ajuntament de Terrassa
19. Sostenibilitat Social i Alimentària - Cambra de Terrassa 
20. Parc Vallès Circular - Consell Comarcal del Vallès Occidental
21. Xarxa de Comunitats MEC (Mobilitat Elèctrica Compartida) - 
 Som Mobilitat SCCL
22. Implantació del sistema de recollida porta a porta i del pagament
 per generació de residus a Terrassa - Ajuntament de Terrassa
23. Projecte per a la millora de l’eficiència energètica
 i la digitalització - Càritas
24. Generació d’una economia circular del tèxtil - Cecot

Next Generation és futur. Les ganes d’arribar el més aviat possible a un nou futur impulsat per la 
Unió Europea. I ara tenim l’orgull de presentar les millors credencials de la nostra ciutat per a 
arribar-hi: la implicació i el treball conjunt i sinèrgic de tot l’ecosistema terrassenc. Un ecosistema 
format per les empreses, les organitzacions empresarials i sindicals, universitats, centres tecnolò-
gics, agents soci-sanitaris, entitats, associacions, ciutadania i l’administració local. Avancem junts 
sense deixar ningú enrere. 
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4t. Eix
L'ESPECIALITZACIÓ COMPETITIVA TERRITORIAL 

Terrassa ha focalitzat l’especialització com a territori en els sectors de 
l’audiovisual i la salut, dos àmbits amb capacitat i potencialitat per a generar 
riquesa a la nostra ciutat, a partir de l’atracció, creació i consolidació de teixit 
productiu i emprenedoria vinculades a la seva cadena de valor.

En aquest eix s’agrupen els següents projectes:

34. Hub Audiovisual de Catalunya - Ajuntament de Terrassa 
35. Hub d'Innovació Social i Sanitària - LEITAT Tecnological Center 
36. ONE-STOP e-WINDOW - Sistema de finestra única de derivacions
 entre àmbits assistencials - Consorci Sanitari de Terrassa 
37. Hemodihealth (Hemo – digital - health) - Projecte de
 telemonitorització de la hemodiàlisi domiciliària i la diàlisi peritoneal
 innovadora - Consorci Sanitari de Terrassa 
38. Plataforma eMedRec - Consorci Sanitari de Terassa 
39. Detecció, prevenció i Atenció a les persones amb símptomes
 persistents per SARS-CoV-2 (COVID-19). (NAUTILUS) -
 Consorci Sanitari de Terrassa
40. NGEU - Plataforma d’atenció precoç i integral per primers
 episodis psicòtics - Mútua Terrassa 

3r. Eix
TERRASSA INNOVADORA

Es tracta de desplegar una estratègia transversal d’innovació en tot l’àmbit de 
la promoció econòmica de la ciutat per tal de mantenir i millorar la col·labora-
ció, participació i alineació de tot l’ecosistema de Terrassa

25. Agència d’Innovació, Digitalització i Sostenibilitat de Terrassa 
 per a la quíntuple hèlix territorial - Ajuntament de Terrassa
26. Nou model de gestió integral de les cures per Terrassa -
 Eina Cooperativa
27. Recol·loCAT - Recol·locació PIMES catalanes - Cecot
28. TransCAT - Empresa catalana de transició - Cecot
29. Insmigra Catalunya - Servei d’inserció al mercat laboral de joves
 tutelats i extutelats migrats sols - Cecot
30. Reactivació econòmica Early Warning Catalunya - Cecot
31. Transformació integral de Ca N’Anglada Nord com a àrea de nova
 centralitat i extensió urbana d’interès metropolità -
 Ajuntament de Terrassa
32. Projecte de remodelació d’un edifici al carrer Sant Francesc, 71
 de Terrassa per a un centre de malalties neurològiques -
 AVAN Neurologia Terrassa
33. Projectes transversals UPC - Universitat Politècnica de Catalunya



1r. Eix
TERRASSA DIGITAL
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PRESSUPOST

15.000.000€

● Recuperació d'una mostra significati-
va del patrimoni industrial de la 
Terrassa de finals del Segle XIX
● Turisme i promoció cultural del 
patrimoni industrial i la seva integració 
a l’activitat social i econòmica del Segle 
XXI
● La recuperació d’espais singulars 
com espais de dinamització social, 
cultural i econòmica
● Connectar carrers i vials amb 
antigues naus industrials degradades 
amb el centre (ZUAP) ampliant la zona 
de vianants.

Vapor.0 Patrimoni Industrial 

Recuperar i fer visible el patrimoni 
industrial i modernista de la ciutat per 
tal d’aconseguir  promoure’l, dinamit-
zar-lo i cohesionar-lo socialment, 
cultural i econòmica, donant centralitat 
als vials d’antigues naus industrials i 
prioritzant l’ús pels vianants.

Ajuntament de Terrassa, Museu 
Nacional de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya, col·lectiu d’entitats 
districte zero i vapor ros, col·lectiu de 
propietaris i llogaters de naus indus-
trials, coordinadora de grups de cultura 
popular, Teixidors (Fupar), Prodis, 
XATIC, Ministerio de Cultura y Deporte, 
Cambra de Comerç de Terrassa, 
CECOT, UPC, Leitat Technological 
Center, CITM, ESCAC, empreses i grups 
inversors.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

1

OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS
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Millorar l’ocupabilitat dels joves 
estudiants
Millorar la competitivitat del sector 
comerç

Plataforma micro e-learning gamificada 
que permeti que, un cop superat uns 
seguit de reptes, els i les estudiants en 
recerca activa de feina pugui accedir al 
vertical de comerç de la borsa de 
treball del Canal d’Ocupació Jove de 
l’Agenda Comerç 20/21.

Departament d’Empresa i Coneixe-
ment, Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, Ens locals, Patronals, 
Eixos comercials, Empreses.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS

PRESSUPOST

2.500.000€

2
B2C. Projecte micro e-learning per a joves 
per accedir al mercat laboral del sector
comerç
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PRESSUPOST

10.000.000€

● Evitar el tancament d’establiments 
comercials
● Evitar la destrucció de llocs de treball
● Evitar la desaparició dels eixos 
comercials
● Oferir als ciutadans d’un poble o 
ciutat específic un mix comercial de 
proximitat tant a nivell físic com online

EMarketplace B2C territorial i omnica-
nal pretenen reproduir la ruta de 
compra física en una ruta de compra 
digital i permeti qualificar-la. Tot això 
amb un procés de compra sostenible i 
amb aportació de valor per al territori.

També ha de complementar la ruta 
física amb un sistema de realitat 
ampliada que permeti a l’usuari 
visualitzar els establiments d’un eix 
comercial amb informació gràfica 
afegida, com ara recomanacions 
d’establiments i recomanacions de 
compra, en funció de les preferències 
del consumidor i de les seves compres 
agregades.

L’objectiu és virtualitzar un eix comer-
cial físic, de manera que   el   consumi-
dor,   en   un únic shopping center, 
pugui adquirir els productes que 
acostuma a comprar físicament. D’altra 
banda, quan aquest consumidor 
omnicanal compri físicament a l’eix, des 
del seu smartphone a través d’algorit-
mes predictius pugui rebre recomana-
cions, suggeriments i per tant el seu 
exercici de compra es vegi comple-
mentat.

Generalitat, Ens locals, Patronals, Eixos 
comercials, Empreses

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS

3
Emarketplace B2C territorial i omnicanal.
Plataforma digital per a la visualització
dels eixos comercials 
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● Acompanyament i transformació 
d’empreses i persones cap a un entorn 
altament digital.
● Dissenyar i posar en marxa la 
plataforma de gestió del projecte amb 
termini 2n trimestre 2022.
● Dissenyar i implementar un procés 
d’orientació i transformació empresarial 
a 1.000 empreses en un període de 18 
mesos, dels quals un 50% culminarà 
amb èxit.
● Acompanyar laboralment 5000 
persones en un període de 24 mesos, 
procés que finalitzarà amb un mínim 
del 60% de persones inserides 
laboralment.
● Requalificar competencialment 4000 
persones en un període de 30 mesos, 
el 80% de les quals acabaran amb èxit 
el procés de qualificació.

La transformació de sectors productius 
arran de la revolució tecnològica 
comporta efectes disruptius en 
l’economia. En aquest context, el 
projecte promou l’adaptació d’empre-
ses i persones treballadores a l’emer-
gent entorn digital. Per fer operativa 
aquesta transformació, el projecte, 
d’una banda, acompanya les empreses 
en la definició de necessitats dins 
l’economia digital, duent a terme un 
diagnòstic integral de potencialitats i 
elements de millora. D’una altra banda, 
complementa les competències de les 
persones treballadores a partir dels 
requeriments de l’ economia digital i 
accelera la incorporació a les noves 
ocupacions que genera. 

Cecot, Ingeus, Generalitat de Catalunya 
( Dpt. treball, Dpt. Empresa i altres), 
Diputacions, centres tecnològics, 
universitats, escoles de negoci i 
centres de formació especialitzats, 
empreses capdavanteres en els 
sectors digital i de la nova economia, 
40 col·lectius i sectors productius 
integrats a Cecot

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS

SKILLS AND JOBS IN THE DIGITAL ECONOMY
Acompanyament a la transformació digital

PRESSUPOST

15.500.000€

4
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● Transformació del model de serveis 
d’atenció diürna del col·lectiu de 
persones adultes amb discapacitat 
intel·lectual, paràlisi cerebral i trastorn 
mental.
● Crear nous serveis diürns d'atenció, 
formació i ocupació.
● Crear activitats i serveis per a la 
participació comunitària en àmbits de 
restauració, culturals i lleure i d’econo-
mia social.
● Recuperació d'una mostra significati-
va del patrimoni industrial de la 
Terrassa de finals del Segle XIX.
● Promoció social i cultural d’un espai 
sense ús com a espai de dinamització 
social, cultural i econòmic.
● Connectar urbanísticament dos 
àmbits del barri de Can Aurell de 
Terrassa amb obertura d’espais de 
trànsit comunitari.
● Inclusió sociolaboral de persones 
adultes amb discapacitat intel·lectual i 
trastorn mental.

Actuació de rehabilitació de 2 antigues 
naus industrials, l'antic "Vapor Cortés”, 
amb la què es pretén la total transfor-
mació del model obert i d’integració 
comunitària de prestació dels serveis 
d'atenció diürna a persones amb 
discapacitat intel·lectual, malaltia 
mental o paràlisi cerebral. Totalment 
alineat amb el projecte Vapor.O, el 
Vapor Cortès serà un espai de transfor-
mació urbanística i arquitectònica que 
donarà nous usos socials  transforma-
dors al patrimoni històric i arquitectònic 
industrial, projectant-lo com espai 
d’innovació social. 

Prodiscapacitats Fundació Privada 
Terrassenca, Ajuntament de Terrassa, 
Diputació de Barcelona, Consell 
Comarcal del Vallés Occidental, 
Fundació La Caixa, Fundació Manuel 
Lao, Museu Tèxtil de Terrassa, Consell 
Municipal ESS de Terrassa, Coordina-
dora de grups de cultura popular, 
XATIC – Xarxa de Turisme Industrial de 
Catalunya, Cambra de Terrassa, Cecot.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS

Transformació del Vapor Cortès cap
a un nou model de serveis comunitaris
i inclusius per a les persones adultes amb
discapacitat intel·lectual, trastorn mental
i paràlisi cerebral

5

11

PRESSUPOST

4.300.000€
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PRESSUPOST

13.300.000€

L'objectiu del projecte és obtenir una 
tecnologia que es desenvolupi i 
produeixi a nivell nacional, invertint en 
la creació de les infraestructures 
industrials necessàries. Aquesta 
tecnologia de disseny i fabricació 
nacional té un altíssim potencial 
d'exportació.

CHATUTECH 

Pretén actuar d’exponent per a la 
tecnologia de l’empresa de Terrassa 
del mateix nom, especialitzada en la 
sostenibilitat del sector de l’obra 
pública mitjançant l’aplicació d’intel·li-
gència artificial i altres tecnologies. El 
projecte obre un nou espai de genera-
ció d’ocupació a l’introduir una solució 
tecnològica inexistent que permetrà 
una reducció de l’impacte ambiental en 
els processos de construcció d’infraes-
tructures, així com un gran estalvi  de 
costos optimitzant el manteniment i 
perllongant la vida útil de les infraes-
tructures. 

Chatu Tech S.L., Escola Tècnica 
Superior d'Enginyeria de Telecomunica-
cions de Barcelona (UPC), Escola 
Tècnica Superior d'Enginyeria i 
d'Edificació de la Universitat de 
València (UPV), Consell General de 
Cambres de Catalunya, Smart Enginee-
ring (Spinoff UPC), GraphenicaLad (Start 
Up), Aumenta Solutions.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

6

OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS



PRESSUPOST

4.000.000€

Donar resposta a la necessitat de 
digitalització de l’activitat i serveis de 
les pimes que operen en aquest sector, 
que a Catalunya representen un 80% 
de les vint mil empreses censades en 
aquesta activitat. 

Creació d’una plataforma digital al 
servei de les PIMES del sector transport 
a l’efecte de propiciar la seva digitalit-
zació integral. 
En concret es persegueix una total 
digitalització de tot el procès documen-
tal inherent al transport de mercaderies 
amb l’objectiu d'assegurar la seva 
exactitud, uniformitat de dades, control, 
seguiment, etc. D’igual manera es 
pretén una digitalització dels serveis, 
capacitats i localització dels elements 
de transport d’aquelles pimes que 
s’agrupin per buscar la màxima 
eficiència a la “darrera milla”, gestio-
nant conjuntament les dades agrega-
des a l’efecte d’optimitzar 
serveis i facilitat la implantació de nous 
models de negoci.

Cambra de Terrassa, Gremi de Trans-
port de Catalunya i Logística de 
Catalunya i el Consell General de 
Cambres de Catalunya.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

7

OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS

TRANDITRUCK – Plataforma digital al
servei de les Pimes del transport
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PRESSUPOST

6.000.000€

Impulsar el desenvolupament de 
l’activitat empresarial de les petites i 
mitjanes empreses i agilitzar la gestió 
de les administracions. 

Digital Impulse Hub

Projecte destinat a promoure la 
digitalització de les PIMEs i l’Administra-
ció Pública Local, mitjançant una sèrie 
de programes ad-hoc dissenyats 
d’acord a les directius europees. 

: Cambra de Terrassa, Ajuntaments de 
Terrassa, Rubí i Sant Cugat del Vallès, 
Localret, UPC, UOC, CITM. 

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

8

OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS
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PRESSUPOST

12.700.000€

● Preservar la seguretat de les dades 
digitals de les PIMEs proporcionant-les 
un servei online automatitzat per a 
l’avaluació dels seus processos de 
Ciberseguretat i el risc potencial per a 
la continuïtat del seu negoci. 

Creació d’una plataforma digital que 
permeti a las Pimes realitzar una 
avaluació del seus processos de 
ciberseguretat. La plataforma permetrà 
l’execució del procés en dos nivells: de 
manera totalment automatitzada o bé 
assistit per una persona experta.
El projecte vol donar resposta a la 
creixent amenaça d’atacs cibernètics 
als sistemes de gestió de les empre-
ses, mitjançant la creació d’una 
plataforma d’autoanàlisi de riscos i 
proposta de solucions.

Cambra de Terrassa, Consell General 
de Cambres de Catalunya, GFT

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

9

OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS

15
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PRESSUPOST

1.725.000€

● Creació d’una oficina tècnica de 
digitalització municipal.
● Elaboració d’un pla formatiu per tota 
la corporació.
● Anàlisi de processos i digitalització 
dels mateixos.
● Digitalització del fons documental de 
l’Ajuntament.
● Campanya de difusió del projecte.
● Formació enfocada a la ciutadania, 
associacions i empreses per utilitzar 
mitjans electrònics per comunicar-se 
amb l’Ajuntament o altres administra-
cions.

Oficina Tècnica de Digitalització

Aquesta oficina pretén la digitalització 
total dels serveis municipals (ARIADNA) 
i inclou la creació de l’oficina tècnica, la 
creació de la figura «Ambaixadors 
digitals» que acompanyaran la transició 
digital de l’Ajuntament, un pla formatiu i 
de capacitació, un anàlisi de procedi-
ments, processos i digitalització, la 
digitalització dels fons documentals, 
una campanya de difusió i l’Observatori 
ODS de la ciutat. El projecte proposa 
també la creació d’un entorn d’informa-
ció global que connecti de manera 
transparent per a l’usuari/a les diferents 
fonts d’informació dels serveis munici-
pals. 

Ajuntament de Terrassa, Generalitat; 
departament de polítiques digitals. 
Socis facilitadors (empreses locals)

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE
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2.920.000€

● Millora de l'ús i accés a internet per a 
famílies amb problemes de recursos 
d'accés a internet.
● Millora de la capacitació de les 
famílies per a acompanyar els seus fills 
i filles en etapa escolar.
● Millora de la infraestructura en barris 
o zones concretes de la ciutat.
● Millora de la capacitació d’us d’eines 
tecnològiques (formació i us).
● Impuls de l’economia local (instal·la-
dors, comerç vinculat a la tecnologia i 
formació).

Ciutats per a l'equitat digital

Proporcionar cobertura d'accés a una 
xarxa bàsica de connexió a internet, 
impulsant l’economia de proximitat, 
creant espais col·laboratius per 
desenvolupar el coneixement tècnic i 
lluitar contra la fractura digital (tant 
d'accés a equips tecnològics com del 
coneixement i us d’aquests).

Ajuntament de Terrassa,  Generalitat de 
Catalunya, comunitat educativa de 
Terrassa, associacions de veïns, 
Fundació GUIFI.NET, Associació
CONECTEMOSYA.COM, empreses 
locals, escoles de persones adultes, 
xarxes educatives territorials, plans 
educatius d’entorn.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE
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● Definició d’una estructura organitzati-
va: articular i potenciar l’estructura 
municipal relacionada amb la resilièn-
cia de la ciutat. Establir taules intersec-
torials de coordinació a nivell operatiu i 
vèncer la resistència al canvi i a 
l'adopció de la innovació com a 
palanca de transformació.
 
● Comunicació, formació i eines: 
reforçar l'experiència en gestió de la 
resiliència urbana amb programes de 
formació, metodologies i eines digitals. 
Adoptar i adaptar progressivament els 
estàndards internacionals vigents a la 
nostra realitat com a ciutat mitjana, 
europea i mediterrània. Actualitzar les 
anàlisis de riscos catastròfics.
● Resiliència social: discriminar 
positivament la gent gran, aturats,  

Terrassa Preparada i Resilient

La pandèmia provocada per la 
COVID-19, la crisi climàtica, l’envelli-
ment de la població, la globalització, les 
crisis migratòries i molts d’altres 
fenòmens de nivell global i local, poden 
tenir afectació els propers anys. 
El projecte Terrassa, Preparada i 
Resilient estudiarà aquesta afectació i 
treballarà per reduir els possibles 
impactes negatius sobre la nostra 
ciutat.

Els projectes de millora permetran 
construir una societat mes resilient. El  
coneixement del funcionament i 
característiques dels serveis urbans, la 
comunicació constant, el desenvolupa-
ment de solucions locals dins de 
l’ecosistema urbà i la coordinació en 
les actuacions dels diferents agents, 
són la clau de l'èxit. 

El projecte busca la creació d’un model 
organitzatiu que cobreixi els nivells 
estratègics, tàctics i operacionals i una 
potent plataforma tecnològica que 
permeti gestionar un ecosistema obert i 
participatiu. quàdruple hèlix: l’administració i 

empreses que gestionen els serveis 
públics, les empreses que articulen un 
ecosistema empresarial al voltant de la 
resiliència urbana, els equips universi-
taris orientats a la recerca i desenvolu-
pament, així com els centres de recerca 
i innovació,  les entitats i col·lectius del 
tercer sector i de la societat civil, que 
són, en definitiva, els destinataris del 
projecte.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE
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PRESSUPOST

14.140.000€

immigrants i població vulnerable en la 
planificació de la resiliència de la ciutat 
i en les seves actuacions. 
● Resiliència climàtica: incloure les 
previsions del canvi climàtic en les
infraestructures i la planificació 
urbanística municipal. Consolidar 
l’estratègia
orientada a la gestió del cicle de 
l’aigua.
● Desenvolupament econòmic del 
sector de la resiliència urbana: 
construcció d’un clúster econòmic al 
voltant de la resiliència urbana.
● Reconversió tecnològica: aprofitar 
l’impuls del desenvolupament de les 
TIC i el desplegament de la IoT per 
treure profit i millorar els processos 
urbans i la seva resiliència.



PRESSUPOST

868.000€ 19

● Creació i optimització de la infraes-
tructura digital i dels professionals 
adscrits a la digitalització dels serveis 
implicats en la gestió del Desenvolupa-
ment Econòmic de Terrassa.
● Integrar totes les plataformes 
existents dels diferents serveis de 
Promoció Econòmica en una sola, 
d’acord a la filosofia descrita en els 
punts precedents. 
● Vincular a la plataforma informació 
d’altres serveis de l’ajuntament 
relacionats la dinamització de l’estruc-
tura econòmica   
● Vincular a la plataforma el 50% de les 
pimes i microempreses de la ciutat en 
5 anys, gràcies a la implantació de 
projectes pensats “adhoc” per als 
diferents col·lectius als que ens 
adrecem  

El projecte pretén la creació de 
funcionalitats i d’integració de les 
plataformes digitals que existeixen i 
que  tenen influència la gestió dels 
serveis de l´àrea de promoció econòmi-
ca: ocupació, industria, activitats, 
innovació, comerç..., de forma puguem 
disposar d’una eina de gestió integral i 
estratègica al mes alt nivell que, entre 
d’altres sigui avaluadora i optimitzadora  
dels efectes de les decisions que es 
vagin prenent.     
Es tracta de fer una anàlisi acurada de 
les funcionalitats de tots els aplicatius 
de l’Ajuntament vinculats amb Promo-
ció Econòmica per a la seva posterior 
integració i optimització. 
En segona fase es treballarà per a 
oferir molta més informació de valor de 
forma que la productivitat per als seus 
usuaris actuals i potencials sigui molt 
més elevada.
 
Els reptes i necessitats justifiquen com 
a mínim  dos tipus d’actuacions que 
donen contingut al projecte:
 
● unes de perfil estratègic, que ordeni, 
prioritzi, projecti i quantifiqui en el 
temps els reptes a assolir, en funció de 
tres objectius: el d’atreure més 
professionals i empresaris, el de 
generar-los un flux de negoci regular a 
través de la plataforma, i el de repensar 
la generació de valor de la xarxa en 
funció de les diferents conjuntures en 
el mig termini.  
 
● les altres de perfil tècnic/informàtic 
que millori les restriccions d’usabilitat i 
millora que ara te plantejades la 
plataforma, en part ja referides i que,  
entre d’altres poden ser: la de la millora 
de la pàgina inicial, la de la reducció 
del temps de recerca, la de mostrar 
amb dades la potència de la xarxa, etc. 

Servei d’activitats econòmiques, 
d’ocupació, de comerç, d’innovació, 
d’universitats,  de promoció exterior, 
serveis informàtics de l’Ajuntament. 
Indirectament implicats: membres del 
Pacte per l’Ocupació de Terrassa 
(Cambra de Terrassa, Patronal CECOT, 
Sindicats UGT i CCOO, el centre 
tecnològic LEITAT i la UPC, entre 
d’altres). 

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE
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PRESSUPOST

172.000.000€

L’objectiu d’aquesta iniciativa és el 
foment de les energies renovables i, en 
concret, de la formació tècnica i 
empresarial per als instal·ladors. Gira al 
voltant de la formació multisectorial, de 
la dinamització d'un entorn diferencial 
que permeti que aquesta sigui efectiva, 
actualitzada i flexible, així com permea-
ble a les necessitats de les empreses, 
pimes i autònoms, amb capacitat de 
participació d'aquestes en la planifica-
ció i proposta d'activitats formatives.

GREENTECH 

El projecte té com a objectiu principal 
la creació i actualització de professio-
nals en els diferents nivells de la 
cadena de valor de les instal·lacions 
energètiques industrials, comercials i 
domèstiques per a assegurar l'actualit-
zació permanent dels seus coneixe-
ments en un entorn canviant com el de 
les energies renovables. I més concre-
tament: desenvolupar tecnologies i 
continguts formatius, crear una xarxa 
de centres especialitzats de formació 
contínua, impulsar un Hub de formació i 
showroom per autoconsum i digitalitza-
ció d’energia, crear una plataforma 
digital, fomentar la integració de la 
dona al sector i promoure formació 
específica en gestió empresarial.

Gremi d’instal·ladors de Terrassa, altres 
gremis catalans, clústers d’Energia 
Eficient de Catalunya, Bioenergia i 
Energia Solar SOLARTYS,  UNEF (Unión 
Española Fotovoltaica), Cambres de 
Comerç de Castella - La Manxa, CGCC, 
UPC.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE
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PRESSUPOST

155.000.000€

● Assolir la xifra de 1 milió de metres 
quadrats de plaques solars instal·lades 
al Vallès. Aquesta superfície correspon 
aproximadament al 15,8% de les 
empreses del Vallès Occidental i 
Oriental que es veuran beneficiades 
directament de la producció fotovoltai-
ca de 320GWhanuals el que suposaria 
un estalvi anual aproximat de 22,4 
milions d’euros, el que les farà millorar 
en la seva competitivitat i es convertirà 
en un model tractor per a que altres 
empreses es proposin dur a terme 
instal·lacions d’autoconsum similars.
● Promoure l’autoconsum elèctric amb 
instal·lacions fotovoltaiques a les 
empreses com a palanca de canvi del 
seu model energètic. Aconseguir una 
producció solar fotovoltaica anual de 
320GWhi reducció de 112.000 Tones 
de CO2 per any. Impulsar l'eficiència 
energètica, l’estalvi elèctric i la adequa-
ció de les infraestructures de les 
empreses.
● Aconseguir un estalvi de 
560.000.000€ per les empreses en 25 
anys.
● Aconseguir la retirada i substitució 
de 500.000 m2de cobertes de 
fibrociment.
● Crear comunitats energètiques locals 
per descentralitzar el sistema elèctric i 
promoure la participació dels usuaris.
● Rebaixar els costos elèctrics de les 
industries i famílies que no puguin tenir 
accés a les seves pròpies instal·lacions 
fotovoltaiques d’autoconsum.

Vallès Solar

El Vallès Solar és un projecte tractor 
que pretén impulsar la transició 
energètica del sector empresarial 
Vallesà amb l’objectiu d’assolir la xifra 
d’instal·lació d’1 milió de m2 de plaques 
fotovoltaiques per l’autoconsum 
d’energia elèctrica instal·lades en 
cobertes de naus industrials d’empre-
ses situades als Polígons d’Activitat 
Econòmica dels Vallès Occidental i 
Oriental, amb gestió centralitzada de la 
promoció, proposta i execució dels 
projectes i de la inversió necessària i 
gestió compartida del excedents 
d’energia generada.
Pretén tanmateix promoure la creació 
d’infraestructures de generació 
fotovoltaica a terra, fomentar la 
mobilitat elèctrica, l’emmagatzematge i 
les comunitats energètiques locals, 
contribuint així a impulsar la transició 
energètica de la resta d’agents del 
Vallès, un territori de referència per la 
seva gran concentració d'indústria i 
població.

Fundació Cecot Innovació, el conjunt 
d’Ajuntaments i altres entitats supramu-
nicipals del Vallès, les empreses 
presents als Polígons d’Activitat 
Econòmica Vallesans, les associacions 
empresarials presents al territori, les 
empreses del sector fotovoltaic català i 
els inversors privats i entitats finance-
res que operen a Catalunya.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE
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● Estimular la mobilitat elèctrica, la 
instal·lació de punts de càrrega de 
vehicles elèctrics i l’electrificació del 
transport públic, privat i de mercaderies 
de proximitat. 
● Cercar aliances estratègiques entre 
sector públic i privat per liderar la 
transformació ecològica de l’economia 
local i comarcal. Aquestes aliances ens 
permetran formar i promoure 2.500 
llocs de treballs directes per al sector 
de les energies renovables.
● Fomentar projectes estratègics de 
planificació energètica dels territoris i 
projectes que impulsin el creixement 
de les empreses del sector.
● Donar eines a les entitats públiques 
per adaptar les ordenances i normati-
ves municipals als objectius de 
l’agenda de transició ecològica i a la 
realitat empresarial per facilitar-ne el 
desplegament i establir bonificacions 
fiscals incentivadores per la inversió 
privada en projectes d’energies 
renovables.
● Afavorir la implantació d’equipa-
ments de generació i emmagatzematge 
d’energia elèctrica fotovoltaica propers 
a l’entorn urbà, aconseguint una millor 
gestió de la xarxa de distribució i una 
major eficiència en l’aprofitament de 
les energies renovables, creant 
comunitats energètiques locals per 
descentralitzar el sistema elèctric i 
promoure la participació dels usuaris i 
gestionar els excedents. Impulsar 
projectes pilot d’emmagatzematge i 
autoconsum compartit en comunitats 
industrials i d’habitatges.



PRESSUPOST

9.110.000€

● Reducció de la contaminació i 
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle 
(amb el canvi modal)
● Reducció de consum energètic.
● Impuls al comerç local amb la creació 
de microhubs que facilitaran les 
entregues agregades a domicili reduint 
l’avantatge en aquesta línia de 
l’eco-commerce.
● Impuls a iniciatives turístiques i 
culturals vinculades al cicloturisme.
● Millora de la salut de la població per 
l’incentiu a la mobilitat activa.
● Augment de l’autonomia dels infants, 
de persones grans i de persones amb 
capacitats diverses, gracies a la millora 
de l’accessibilitat als carrers.
● Disposar d’oferta i infraestructura de 
transports sostenibles i individuals en 
períodes de pandèmies sanitàries on el 
transport col·lectiu pot tenir limitacions.

La nova mobilitat 

Articular, en 3 anys, una xarxa primaria 
per als mitjans actius (a peu, bici i vmp) 
perquè la ciutadania visualitzi d’una 
forma clara una xarxa continua i ben 
connectada dins la pròpia ciutat 
(especialment amb el centre i estacions 
de tren) i cap a l’entorn natural.

També es proposa millorar la distribu-
ció urbana de mercaderies desenvolu-
pant centres de consolidació urbana en 
àmbits centrals de la ciutat.

Ajuntament de Terrassa, Generalitat de 
Catalunya, Diputació de Barcelona, 
TMESA, Universitat Politècnica de 
Catalunya, empreses d’enginyeria, 
empreses locals (del tercer sector) de 
treballs de senyalització i empreses 
tecnològiques

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE
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 ● Canvi modal en favor dels mitjans 
actius i del transport públic.
● Distribució urbana de mercaderies 
mes eficient i menys contaminant.
● Augment de l’accessibilitat als 
carrers.
● Reducció de la tinença de vehicles.
● Transformació del parc de vehicles 
per altres menys contaminants

OBJECTIUS
GENÈRICS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS



PRESSUPOST

6.430.000€ 24

● Promoció de la ramaderia i l’agricul-
tura mitjanant l'adequació i gestió de 
les pastures i camps de cultiu.
● Aprofitament de la biomassa per 
generació d’energia renovable.
● Disminució del risc d’incendis.
● Compensació de la contaminació 
atmosfèrica (fixació de CO2).
● Reducció del risc d’inundacions i 
protecció del sol contra l’erosió.
● Ampliació de la xarxa de camins per 
a mitjans actius (vianants,bicicletes i 
VMP).
● Incorporació dels camins a la 
plataforma digital “Natura Local” 
https://naturalocal.net/ca
● Increment de les superfícies arbusti-
ves i unitats d’arbrat.
● Millora de la biodiversitat.
● Millora de la qualitat de l’aire.
● Reducció dels nivells de sonoritat 
ambiental.
● Reducció de la densitat del transit.
● Increment del nivell de renda bruta 
familiar als barris adjacents.
● Nivell d’ocupació laboral, per genere.

Anella Verda i rieres 

L’Anella Verda es el territori no urbanit-
zat que envolta la ciutat de Terrassa. Es 
un paisatge de gran valor ambiental i 
cultural amb un important potencial 
econòmic i social. Cal recuperar les 
xarxes de camins, senyalitzar-les, 
fer-les accessibles a tothom; també es 
important vetllar perquè els espais 
naturals mantinguin les seves funcions 
agrícoles, ramaderes i forestals, per 
disposar de productes locals de 
proximitat, tant d’aliments com dels 
recursos energètics renovables que 
ofereixen els boscos.

El projecte es basa en completar el 
camí circular per a vianants i bicicletes i 
els accessos principals des de la zona, 
desenvolupar espais agrícoles i 
ramaders en aquest entorn, desenvolu-
par una gestió forestal amb els 
propietaris dels boscos per promoure 
l’aprofitament de la biomassa forestal 
per la generació d’energia renovable i 
fer un estudi d’accions de connectivitat 
urbana que permetin superar les 
actuals barreres físiques son les 
accions claus del projecte proposat.

Ajuntament de Terrassa, Generalitat de 
Catalunya, Autoritat del Transport 
Metropolita, Consell Comarcal del 
Vallès Occidental, Taula de participació 
Anella Verda,  Comissió de Rieres 
municipal i Propietaris de terrenys 
forestals i agrícoles.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE
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8.230.000€

1. Millorar la qualificació energètica dels 
edificis proposats aconseguint com a 
resultat de l’actuació una A.
2. Substitució dels tancaments dels 
forats de façana: col·locació de 
fusteries de millors prestacions 
tèrmiques (amb trencament de pont 
tèrmic) i col·locació de vidres de millors 
característiques tèrmiques.
3. Millora i/o incorporació del material 
aïllant tèrmic de la coberta per l’interior 
de l’edifici.
4. Incorporar als edificis sistemes de 
producció d’energia renovable per 
neutralitzar les emissions tendint o 
buscant un balanç zero.
5. Incorporar punts de recarrega de 
vehicles elèctrics, infraestructura 
necessària pel procés de descarbonit-
zació de la flota de vehicles municipals.
6. Renovació tecnològica que permet 
un estalvi energètic i econòmic.
7. Introduir en la rehabilitació l’estudi 
del cicle de vida dels materials 
fomentant l’ús de materials de produc-
ció neta, reciclables, impulsant l’econo-
mia circular.

Terrassa, Edificis Sostenibles

Actuacions per a l’estalvi en el consum, 
el confort interior i la integració en la 
ciutat dels edificis c/ Pantà 20 i 30, 
edifici Plaça Didó i edifici B i aparca-
ments de la Societat Municipal Egarvia.

Aquest edificis construïts en el periode 
dels anys 70 del Segle XX, no han estat 
reformats íntegrament fins l’actualitat. 
Des del punt de vista de la sostenibili-
tat representen una oportunitat de 
canvi integral i complet donada l’actual 
tipologia. 

Aquest projecte lligara amb d’altres de 
nivell municipal i supramunicipal com 
ara el projecte TEI (Terrassa Ciutat 
Intel·ligent), el projecte SMART CITIES, i
els projectes de resiliència urbana que 
s’estan desenvolupant en moltes 
ciutats, Terrassa entre elles.

Ajuntament de Terrassa, ens associats 
al desenvolupament energètic com 
l’ICAEN.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE
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100.525.000€

● Reduir el malbaratament alimentari 
en l’àmbit de les empreses del sector 
industrial alimentari i de la seva 
distribució, amb especial enfocament 
en les pimes.
● Procurar el màxim aprofitament per a 
l'alimentació humana de la deixalla que 
s'arriba a produir, estructurant protocols 
i intercomunicacions digitals entre la 
indústria i la distribució amb entitats 
amb finalitats socials que gestionin 
l'alimentació dels col·lectius més 
desfavorits.

Sostenibilitat social i alimentària

Dissenyar, implantar metodologies i 
estructurar-les digitalment per a  
procurar reduir el malbaratament 
alimentari en l'àmbit de les empreses 
del sector industrial alimentari i de la 
seva distribució, amb especial enfoc en 
les PIMES, per a  complir amb el que ja 
regeix en la legislació catalana i que 
serà en un pròxim futur d’obligat 
compliment en la resta de CCAA. 

AECOC, Consell Comarcal del Vallès 
Occidental (CCVOC), Bancs dels 
Aliments, ICIL, Cambres de comerç 
andaluses i CGCC, Campus Terrassa de 
la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) i VOTTUN

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE
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PRESSUPOST

200.000.000€

● Augment del tractament de la fracció 
orgànica.
● Compost per a l’Anella Verda i el Parc 
Agrari.
● Recuperació i reparació de volumino-
sos i tèxtils.
● Serveis industrials i formació a les 
PIMES de la comarca.
● Remodelació de Mercavallès.
● Reducció de la contaminació de l’aire 
del sector residus.
● Educació i capacitació ambiental.
● Recuperació i pacificació de l’N-150.

Parc Vallès Circular

Aplicar l’economia circular al territori, 
des de la recollida intel·ligent de 
residus fins a la industria sostenible, 
generació de biogas, mobilitat sosteni-
ble i energia neta.

Consell Comarcal del Vallès Occidental 
i Consorci per a la Gestió de Residus 
del Vallès Occidental, empreses de 
recollida de residus, municipis i altres 
administracions, empreses de gestió 
de residus, entitats socials, empreses 
vinculades al sector alimentari, Centre 
Tecnològic LEITAT.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE
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OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS
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PRESSUPOST

480.230€

L'objectiu del projecte és impulsar 
serveis de mobilitat elèctrica comparti-
da basats en la creació de comunitats 
locals que agreguin les mobilitats de 
l'administració pública, empreses i 
particulars en una mateixa xarxa que la 
faci viable, sostenible i replicable i que 
complementi la xarxa de transport 
públic local i regional.

Xarxa de comunitats MEC pretén 
esdevenir una de les eina necessàries 
per impulsar i consolidar una transició 
cap a una mobilitat més sostenible des 
dels municipis i amb una visió de xarxa 
per a tot Catalunya. 
Amb el conjunt de comunitats, i a partir 
de tecnologia per compartir vehicles, 
es crearà una xarxa de nodes de 
mobilitat que reforci la xarxa de 
transport públic accessible a totes les 
persones i entitats o empreses que 
s'integrin en el projecte, facilitant l'ús 
de vehicles elèctrics per part d'usuaris 
d'altres comunitats. 

Departament de Territori i Sostenibilitat. 
Generalitat de Catalunya, Associació 
de Municipis Transport Urbà (AMTU), 
Autoritat Transports Metropolitans 
(ATM), Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC), Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), EURECAT, Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya 
(IREC), Som Energia SCCL, E-Plural 
(Som Energia SCCL, Tàndem Social 
SCCL, EPI SCCL, Arkenova SCCL,-
SUNO SCCL), CIRCUTOR, ETECNIC, 
CIRCONTROL, ELECTROMAPS.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE
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OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS

Xarxa de comunitats MEC
(Mobilitat Elèctrica Compartida)
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Implantació del sistema de recollida porta
a porta i del pagament per generació
de residus a terrassa

PRESSUPOST

2.160.000€

● Increment del percentatge de 
recollida selectiva del municipi
● Aplicació d'incentius fiscals per a la 
promoció del reciclatge. 

La proposta consisteix en la posada en 
marxa del sistema porta a porta i 
pagament per generació de residus per 
incrementar la recollida selectiva del 
municipi i implementar un incentiu 
fiscal a la correcta gestió dels residus.

Ajuntament de Terrassa

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS
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PRESSUPOST

60.000€

● Facilitar l’accés a un habitatge 
compartit a dones amb insuficients 
recursos, econòmics i personals, tot 
garantint espais de vida digna, assequi-
ble i estable i capacitar les dones per 
aconseguir una millor participació en 
els aspectes socials i laborals, tot 
assentant les bases per a una millor 
qualitat de vida en el futur.
● Proporcionar un espai puntual de nit 
per a persones soles i/o famílies que es 
trobin en una situació sobrevinguda de 
carrer.
● Garantir una estabilitat a nivell 
d’habitatge que permeti als beneficiaris 
poder fer un planteig a curt termini de 
la seva situació personal per tal de 
treballar cap una autonomia personal i 
social.
● Habilitar els edificis amb recursos 
digitals que facilitin tant la feina per 
arribar més i millor a les persones que 
més ho necessiten com als habitatges 
de les persones participants perquè 
puguin tenir accés als serveis munici-
pals.

Com a Càritas Diocesana de Terrassa 
(Vallès Oriental i Occidental) conjunta-
ment amb Càritas Espanyola, s'impulsa 
un projecte que anirà enfocat a la 
millora de l’eficiència energètica i la 
millora de la digitalització en alguns 
locals.

Càritas, Ajuntaments, entitats del tercer 
sector, fundacions, escoles, empreses 
privades i comerços.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS

Projecte per a la millora de l’eficiència
energètica i la digitalització 
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PRESSUPOST

9.500.000€

● Assolir un 50% de recollida selectiva 
del tèxtil el 2025
● Reciclar a Catalunya, com a líder del 
sud d’Europa, un 50% del residu 
generat el 2025
● L’assoliment d’aquests objectius 
comportaria la generació d’entre 800 i 
1000 llocs de treball directes,
● deixar de portar a l’abocador 85.000 
tn de residus i generar 85.000 tn de 
matèries primes secundaries en
substitució de matèria prima verge, tant 
sintètica (provinent del petroli) com 
natural (principalment cotó)

Desenvolupar i consolidar totes les 
infraestructures, dinàmiques i forma-
cions en totes les baules de la cadena 
per que Catalunya reculli selectiva-
ment, triï, reutilitzi i recicli els residus 
tèxtils generats en el seu territori. 

Indústria tèxtil (generació de borra, 
filatura, teixidor i confecció), Indústria 
del residu (transportistes, classificadors, 
recicladors), Administració autonòmica, 
Administració local, Centres de recerca 
per desenvolupar Tecnologies de 
triatge per materials i colors i Tecnolo-
gies de reciclatge mecànic i químic

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS

Generació d’una economia circular
del tèxtil 
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3r. Eix
TERRASSA INNOVADORA
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PRESSUPOST

9.700.000€

● Guanyar eficiència en la gestió de la 
promoció econòmica de la ciutat.
● Vetllar pel compliment dels objectius 
ODS en el nostre territori mitjançant la 
reacció de l’observatori d’ODS de 
Ciutat.
● Creació d’un entorn d’informació 
global dels serveis municipals amb 
aplicació de Bigdata a la presa de 
decisions o mecanismes de Blockchain 
per a les transaccions documentals.
● Promoció de programes de tecnolo-
gia neta i renovable als agents i a les 
empreses.
● Manteniment de l’activitat vinculada a 
l’especialització competitiva territorial.
● Impulsar la Innovació Oberta a la 
ciutat orientat a concretar necessitats i 
oportunitats per a la ciutadania.

Creació d’una agència de promoció, 
innovació, digitalització i sostenibilitat 
de Terrassa en la què actuïn els agents 
de la ciutat de manera coordinada, 
incorporant la ciutadania i la perspecti-
va mediamebiental (quíntuple hèlix).

Ajuntament de Terrassa i agents de la 
Plataforma Innointegra (Cambra de 
Comerc de Terrassa, CECOT,  Leitat 
Technological Center, Consorci Sanitari 
de Terrassa, Mútua Terrassa), Escola 
Universitària d’Infermeria i Terapia 
Ocupacional, Escola Universitària de 
Negocis de Terrassa, ESCODI, Taula 
Audiovisual de Terrassa, Parc Audiovi-
sual de Catalunya, ESCAC, CITM, UPC 
(ETSEIAAT i FOOT) i Xarxa d’Empreses 
Orbital40.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE
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OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS

Agència d'Innovació, Digitalització
i Sostenibilitat de Terrassa
per a la Quíntuple Hèlix Territorial
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Nou model de gestió integral
de les cures per a Terrassa

PRESSUPOST

550.000€

26

● Cobrir les necessitats d'atenció de la 
població.
● Modernitzar els sistemes de monito-
ratge i comunicació.
● Humanitzar el model de residències.
● Minimitzar els efectes de les malal-
ties en la gent gran.
● Dignificar la tasca de les cuidadores.
● Evitar l'economia submergida en el 
sector.
● Millorar la ràtio de cost- atenció 
proporcionada a la gent gran.

Projecte integral per a facilitar la 
permanència al domicili de les perso-
nes necessitades de serveis de cures 
de manera segura incorporant les 
últimes tecnologies de teleassistència a 
l’atenció física i garantint que, en el 
moment que s’hagi d’optar per una 
gestió externa, sigui amb la mateixa 
qualitat i atenció.
Un nou model assistencial de futur que 
redefineix el model actual de cures des 
d'una gestió integral, coordinant les 
diferents formes d’atenció a la gent 
gran.

E.I.L’EINA – Clara Ser Gran, Fundació La 
Llar- FUPAR, FAVT, Associació d'Econo-
mia Solidària de Terrassa, Arte Paliati-
vo, Espai Sacra, Communia, Cecot i 
Ajuntament de Terrassa.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS
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RECOL·LOCAT - Recol·locació pimes
catalanes

PRESSUPOST

5.000.000€
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● Diagnòstic individual: Acollida de 
2.500 persones treballadores al 
projecte i diagnòstic individual de la 
trajectòria professional. Durada de 
l’etapa, 4 anys. Durada de l’etapa per 
persona treballadora, 1 mes.

● Itinerari individual: Acompanyament i 
ocupació de 2.500 persones treballa-
dores. Pot incloure, també, formació i 
autoocupació. Durada de l’etapa, 4 
anys. Durada de l’etapa per persona 
treballadora, 6 mesos

● Acompanyament: Assessorament de 
2.500 persones treballadores al llarg 
de l’itinerari. Inclou tutories individual i 
sessions d’orientació grupals. Durada 
de l’etapa, 4 anys. Durada de l’etapa 
per persona treballadora, 6 mesos.

El projecte s’adreça a persones 
afectades per un expedient de 
regulació d’ocupació en empreses que 
no tenen l’obligació legal d’oferir un pla 
social (i, per extensió, un pla de 
recol·locació) a la seva plantilla, atès 
que aquesta no arriba als 50 treballa-
dors.
Les persones usuàries desenvoluparan 
les activitats acordades en un itinerari 
professionalitzador, que inclou cinc 
estadis: diagnòstic individual; itinerari 
durant el projecte; acompanyament; 
formació (accés a l’oferta formativa ja 
existent); i ocupació (autoocupació i 
mercat ordinari).

● Formació: Accés de 1.250 persones 
treballadores a l’oferta formativa ja 
existent. Durada de l’etapa, 4 anys. 
Durada de l’etapa per persona treballa-
dora, segons formació.

● Ocupació – autoocupació i mercat 
ordinari: Accés de 2.500 persones 
treballadores a la borsa de treball del 
projecte, les borses de treball del 
territori, les Oficines de Treball i 
derivació cap a Serveis d’emprenedoria 
i reemprenedoria del projecte i del 
territori. Durada de l’etapa, 4 anys. 
Durada de l’etapa per persona treballa-
dora, 6 mesos

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

Cecot i els seus gremis i col·lectius 
associats, Generalitat de Catalunya 
-departaments de Treball i d’Empresa, 
Consell Comarcal Vallès Occidental, 
Ajuntaments del Vallès Occidental

AGENTS IMPLICATS

OBJECTIUS
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TRANSCAT - Empresa Catalana
de Transició

PRESSUPOST

15.500.000€

● Establiment d’una (o diverses, 
segons la ràtio acordada) empreses de 
transició en un període de 2 anys.
● Acompanyament de 5.000 treballa-
dors per a la configuració d’itineraris 
professionals (orientació, capacitació i 
ocupació). Durada de l’etapa, 3 anys. 
Durada de l’acompanyament per 
treballador, 12 mesos. 
● Capacitació de 5.000 treballadors 
per a la consecució de noves compe-
tències professionals. Durada de 
l’etapa, 3 anys. Durada de la capacita-
ció per treballador, de 6 a 12 mesos. 
● Inserció laboral de 3.000 persones al 
mercat laboral. Durada de l’etapa, 3 
anys. Durada de l’acompanyament cap 
a la inserció laboral per treballador, de 
6 a 12 mesos.

Traspàs de les persones treballadores 
afectades per un expedient de 
regulació a una nova empresa (empre-
sa/agència de transició), en la qual hi 
duran a terme activitats de recerca de 
feina (orientació, assessorament, 
formació i intermediació laboral).
Aquestes persones treballadores se les 
rescindeix el contracte de treball de 
l’empresa d’origen i signen un nou 
contracte laboral de durada determina-
da amb l’empresa/agència de transició.
Durant la durada d’aquest contracte, 
l’administració abona el salari del 
treballador, amb la possibilitat que 
eventuals empreses de destinació 
contribueixin als seus ingressos durant 
l’estada a l’empresa/agència de 
transició (per exemple, la formació 
específica).

Cecot, Generalitat de Catalunya, 
Departament de Treball, Departament 
d’Empresa, totes les associacions i 
Gremis vinculats a la Cecot (amb les 
empreses representades), Administra-
ció pública: Consell Comarcal Vallès 
Occidental, Ajuntaments Vallès 
Occidental.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS
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PRESSUPOST

14.000.000€

● Realització d’un diagnòstic empresa-
rial que analitzi la situació del mercat 
laboral respecte del perfil professional 
dels joves tutelats i extutel·lats, en un 
període d’un any.
● Millora de l’ocupabilitat dels joves, a 
través de la formació (bàsica, transver-
sal i tècnica), l’accés a la contractació 
de l’empresa del mercat protegit 
DIKAIA, i les pràctiques laborals. 
Durada de l’etapa, 3 anys.
Durada de la formació dels joves, 
segons necessitats individuals.
● Per evidenciar la millora de l’ocupabi-
litat, els joves obtindran un certificat de 
qualitat, de les seves competències 
laborals, expedit i avalat per un 
organisme expert en selecció de 
personal.
● També es realitzaran accions 
formatives que tenen a veure el medi 
ambient (formació especifica en 
reciclatge, utilització d’energies 

Insmigra Catalunya dona resposta a les 
dificultats d’accés al mercat laboral de 
persones joves tutelades i extutel·lades 
migrades soles. Per fer-ho possible, 
estableix un servei d’inserció que 
inclou actuacions tant amb el jovent 
com amb les empreses.
El projecte treballa amb les persones 
joves per augmentar el seu capital 
competencial i que aconsegueixen una 
ocupació per mitjà de l’acompanya-
ment, la formació i la intermediació 
laboral.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

Generalitat de Catalunya, Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, 
Departament de Treball, Departament 
d’Empresa, Cecot i totes les associa-
cions i Gremis vinculats a la Cecot (amb 
les empreses representades), Fundació 
Privada Eveho, DIKAIA Empresa del 
mercat protegit, Consell Comarcal 
Vallès Occidental, Ajuntaments Vallès 
Occidental, Diputació de Barcelona

AGENTS IMPLICATS

OBJECTIUS

INSMIGRA CATALUNYA - Servei d’inserció
al mercat laboral de persones joves
tutelades i extutelades migrades soles
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renovables en els immobles, disminuir
l’ús d’energia, no fer servir estris d’un 
sol ús...) i la promoció de la digitalitza-
ció (plataformes d’emmagatzematge 
d’informació virtual, formació específica 
sobre noves eines virtuals de treball 
empresarial...).
● Per tal de possibilitar i facilitar la 
contractació dels joves estrangers que 
no disposen de permís que els 
autoritza a treballar, l’empresa del 
mercat protegit DIKAIA gestionarà i 
tramitarà el permís de treball d’aquests 
joves, per evitar entrebancs per les 
empreses del mercat laboral ordinari, 
que volen contractar aquests treballa-
dors, però no poden fer les esmenades 
gestions.
● Sensibilització de les empreses vers 
el capital competencial dels joves, 
durant un període de 3 anys.
● Accés dels joves al mercat laboral 
ordinari. En un període de 3 anys.



PRESSUPOST

7.000.000€

Reactivació econòmica Early
Warning Catalunya

● Atendre 1.200 petits empresaris/es-
que es trobin amb dificultats i en risc 
de tancament per oferir-los un servei 
d’assessorament gratuït, imparcial, 
confidencial i especialitzat per tal 
d’evitar el tancament de la seva 
empresa. Aquest objectiu pot tenir 
importants impactes

 ♦ Evitar la pèrdua de més
 de 3.000 llocs de treball

 ♦ Generar un estalvi
 econòmic a l’administració 
 pública catalana de més de 
 60.000.000€.

●  Disposar d’una metodologia  
holística, ja testejada en d’altres països 
europeus, on  el diagnòstic  i interven-
ció es realitzi, no únicament des de la 
perspectiva economicofinancera de 
l’empresa, sinó combinant-ho amb 
l’anàlisi d’indicadors relacionats amb el 

Un servei imparcial i confidencial per 
evitar el tancament d’empreses amb 
dificultats. Actualment, Catalunya no 
disposa d’un mecanisme estructurat de 
prevenció del tancament d’empreses, 
altrament coneguts com “mecanismes 
d’Early Warning” (alerta primerenca). 
Les empreses en situació de risc poden 
ser reorientades per tal d’evitar-ne el 
seu tancament i, fins i tot, iniciar una 
nova etapa de creixement si se les 
facilita l’accés a un servei especialitzat 
que compti amb professionals i una 
metodologia pròpia per intervenir en 
aquestes situacions. 

model de negoci, aspectes organitza-
tius, de gestió, de lideratge, de 
recursos humans, i d’altres factors 
exògens a l’empresa.

● Desenvolupar una plataforma 
tecnològica al servei de les persones 
usuàries com a eix central del desenvo-
lupament del projecte.

● Oferir  més  de 400  accions  formati-
ves  a persones  empresàries  sobre  
lideratge  sostenible  de l’empresa i 
prevenció del risc de fallida, aprofitant 
les eines desenvolupades en el marc 
del projecte europeu ResC-EWE.

● Contribuir  a  superar  l’estigma  
social  i  cultural  de  la  fallida  i  
afavorir  la  percepció  del  fracàs 
empresarial com a part inherent del 
procés d’emprenedoria d’una econo-
mia sana i innovadora.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

Fundació Cecot Innovació (membre del 
consorci Early Warning Europe), ATA 
Catalunya (membre del consorci Early 
Warning Europe), Xarxa de col·labora-
dors del Centre de Reempresa de 
Catalunya Generalitat de Catalunya 
(Departament d’Empresa i Coneixe-
ment).

AGENTS IMPLICATS

OBJECTIUS
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PRESSUPOST

44.318.000€

● Millora de la problemàtica social, la 
cohesió veïnal i la seguretat.
● Millora del parc d’habitatges; 
habitatges de qualitat, més grans, 
assequibles, sostenibles i accessibles.
● Millora de l’espai i equipaments 
públics .

La proposta pretén contribuir al 
desenvolupament urbà sostenible en 
un barri d’alta vulnerabilitat socioe-
conòmica i problemàtica interètnica, 
millorant la convivència, la seguretat i la 
qualitat de vida de la seva ciutadania, 
així com minimitzar el potencial 
creixement dels extremismes.

El projecte pretén establir ecosistemes 
locals d'emprenedoria que implicaran 
l’Ajuntament, Generalitat, pimes, 
comunitats de veïns i veïnes, entitats 
veïnals, culturals, esportives, educati-
ves, de lleure i socials, centres universi-
taris o laboratoris tecnològics i startups, 
si s’escau.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS

Transformació integral de Ca n’Anglada
nord com a àrea de nova centralitat
i extensió urbana d’interès metropolità
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PRESSUPOST

1.803.255€

● Millorar la qualitat de vida de les 
persones amb malaltia neurològica.
● Contribuir a l’alentiment en el procés 
de deteriorament de la malaltia 
neurològica de la persona i en la 
millora de la simptomatologia.
● Oferir un espai de participació fora 
del context familiar adequat a les 
necessitats canviants de la persona i 
que proporcioni a la vegada un respir a 
les famílies.
● Abordatge no farmacològic de la 
malaltia.
● Millorar l’autoestima i l’estat anímic, 
afavorir la socialització i evitar 
l’aïllament.
● Mantenir i/o millorar les habilitats 
físiques, cognitives, emocionals i de 
comunicació.
● Aconseguir el màxim nivell d’autono-
mia en totes les esferes de la vida de la 
persona.  

AVAN dóna importància a tots els 
moments pels que passen les persones 
amb malaltia neurològica posant èmfasi 
en la prevenció, l’atenció especialitza-
da, la neurorehabilitació, el lleure, la 
integració a la comunitat i la divulgació 
de les malalties neurològiques, totes 
elles formen part de les fases prèvies o 
posteriors de la malaltia neurològica. 
Aquest projecte pretén remodelar un 
edifici municipal per portar a terme un 
model d’atenció integral, comunitari i 
centrat en la persona.

Fundació AVAN, Ajuntament de 
Terrassa, Generalitat de Catalunya

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

32

OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS

Projecte de remodelació d’un edifici al
carrer de Sant Francesc, 71 de Terrassa
per a un centre de malalties neurològiques

40



La Universitat Politècnica de Catalunya 
es converteix, per tant, en un soci 
tecnològic principal, transversal i 
estratègic, que participa activament en 
nombrosos projectes que es duran a 
terme a Terrassa, com és el cas del 
Hub Digital de la ciutat, el Hub Audiovi-
sual, Vapor.0, o de l’Agència d’Innova-
ció, Digitalització i Sostenibilitat de 
Terrassa per a la quíntuple hèlix 
territorial, entre d’altres.

La Universitat Politècnica de Catalunya 
està treballant intensament en diferents 
projectes susceptibles de ser presen-
tats als Next Generation. Aquestes 
propostes estan liderades per diferents 
ecosistemes, entre els quals es troba el 
de Terrassa. 
La UPC forma part, tanmateix, de 
diversos projectes supramunicipals on 
la seva participació esdevé decisiva 
per poder donar compliment als 
requeriments tècnics, tecnològics i 
d’innovació que garanteixin el seu èxit.

Respecte als projectes Next Generation 
que s’estan gestant a la UPC, desta-
quem l’Institut Tecnològic per a la 
Indústria 4.0 (ITI4.0), que pretén ser un 
referent en la digitalització de la 
indústria que actuï de palanca per 
facilitar i accelerar el procés de 
modernització del sistema productiu 
català mitjançant el foment, la implanta-
ció i la integració de tecnologies 
digitals en la indústria. L’ITI4.0 dispo-
sarà d’infraestructura científica i espais 
de recerca, innovació, emprenedoria, 
valorització i demostració que impacta-
ran positivament en el desenvolupa-
ment econòmic local.

BREU DESCRIPCIÓ 
DELS PROJECTES

33
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Projectes transversals UPC
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4t. Eix
L'ESPECIALITZACIÓ
COMPETITIVA TERRITORIAL



PRESSUPOST

30.170.000€

● Construcció de nous platós de 
producció i digitalització de les 
infraestructures existents.
● Creació de nous espais per al 
desenvolupament d’empreses i 
incubadora de talents emergents.
● Impuls del turisme: creació museu 
del cinema.
● La implantació de sistemes d’ener-
gies renovables que millorin les 
existents, amb l’objectiu clar de 
protegir el medi ambient i estalviant 
costos econòmics i naturals.

HUB audiovisual de Catalunya

Des de fa anys la ciutat aposta per la 
Industria Audiovisual del país reconver-
tint un antic hospital en un centre de 
producció audiovisual i adequant els 
espais interiors i exteriors per a 
rodatges. Ara, la gran demanda de 
continguts de les plataformes OTT 
(Netflix, Prime, etc) fa que el PAC es 
trobi en practica plena ocupació i tingui 
necessitat de créixer en espais i donar 
resposta a la gran demanda per part 
del sector.

Ajuntament de Terrassa, a través de la 
Societat Municipal Parc Audiovisual de 
Catalunya i la Regidoria de Projectes 
Audiovisuals, l’ICEC (Institut de Català 
d’Empreses Culturals), la Cambra de 
Comerç de Terrassa, CECOT i el Clúster 
Audiovisual de Catalunya.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

34

OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS
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PRESSUPOST

12.951.250€

Hub d'innovació social i sanitària

35

Creació d’un espai de referència  a 
nivell europeu en el què s’agrupin els 
agents i empreses vinculats a la 
innovació social i sanitària, focalitzada 
especialment en l’àmbit de l’atenció 
domiciliaria, pacients crònics i/o 
depenents.

Oferir atenció sanitària de qualitat  
requereix la definició de mecanismes 
de millora de l'eficàcia de la gestió dels 
pacients i l'ús de tecnologia innovadora 
que incrementi els resultats dels 
tractaments actuals, la seva gestió i/o 
disminuir el seu cost associat. 

Leitat Technological Center, CIMTI, 
Ajuntament de Terrassa, Servei Català 
de la Salut, Departament de Treball, 
d’Afers Socials i Famílies, AQuAS, 
Consorci Salut i Social de Catalunya.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS

● Facilitar la coordinació, establir 
sinèrgies, dinamitzar i coordinar 
projectes d’innovació entre els 
diferents agents implicats en la 
generació, desenvolupament i 
transferència de coneixement focalitzat 
en atenció social i sanitària per un 
envelliment saludable que ocupin el 
Hub.

● Generar nous serveis i productes 
orientats a mercat que donin resposta 
a les necessitats de salut i social de les 
persones grans, cròniques o depe-
nents i que tinguin escalabilitat en el 
sistema.

● Facilitar el desenvolupament i la 
validació de diferents solucions a 
problemes socials i sanitaris concrets, 
amb l’objectiu de millorar la qualitat de 
vida de la societat en general utilitzant 
un sistema d’innovació oberta i 
col·laborativa.
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El projecte té com objectiu principal 
atendre a l’usuari en el nivell assisten-
cial més adequat, amb el recurs 
professional més efectiu, amb major 
corresponsabilitat i coordinació entre 
atenció primària i hospitalària per 
assegurar una millor continuat assisten-
cial.
Mitjançant aquest projecte es vol 
implantar un nou model d’atenció 
ambulatòria d’alta resolució basat en 
tres elements :
● Atenció no presencial : fer de manera 
presencial allò que és necessari. 
Desplegament de les eines d’atenció 
no presencial per facilitar-ho: eConsul-
ta, videoConsulta i trucada telefònica.
● Derivació única :  recepció en una 
única finestra, que permeti orientar 
quina és la millor atenció i maneig pel 
pacient , incloent la resposta al metge 
derivador.
● Visita integrada : realitzar els 
contactes presencials en un únic acte 
(proves+visita, per exemple)

ONE STOP e-WINDOW - Sistema de
finestra única de derivacions entre
àmbits assistencials 

Eina informàtica que connecta diferents 
sistemes d’informació clínica (e-CAP i 
Gestor Clínic) i permet la gestió de les 
derivacions de pacients entre els 
professionals dels diferents àmbits 
assistencials de forma telemàtica. 
Utilitza la plataforma d’interoperabilitat 
del CatSalut (IS3) per connectar els 
diferents proveïdors de salut.

CST. Escalable a centres sanitaris que 
treballin amb eCAP.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

36

OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS
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PRESSUPOST

1.400.000€



El projecte vol implementar un nou 
model de prestació dels serveis 
d’hemodiàlisis domiciliària i hemodiàlisi 
peritoneal, incorporant plataformes de 
Telemonitorització de paràmetres 
clínics i biomètrics, així com programes 
d’activitat física adreçats als pacients 
amb insuficiència renal per a dur a 
terme la gestió clínica i monitorització 
digital dels tractaments i programes de 
diàlisi, oferint aquest servei en el 
domicili dels usuaris.

CST. Hospital Joan XXIII. Escalable a 
altres centres del SISCAT

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS

La telemonitorització de pacients en 
hemodiàlisi i diàlisi domiciliària 
representa una millora substancial en la 
qualitat de vida d’aquests pacients a 
més d’un canvi en el model de presta-
ció del servei. Permet disminuir el 
nombre de visites presencials a 
l’hospital (ara per ara una prioritat amb 
la pandèmia de la COVID-19) a més del 
guany en l’apoderament i qualitat de 
vida dels pacients i la disminució en la 
despesa sanitària.  Aquest nou model 
de prestació d serveis pot reduir la 
pressió assistencial presencial dels 
hospitals catalans. La integració en tots 
els centres del SISCAT permetrà 
gestionar tots aquests pacients des 
d’una sola plataforma consensuada. 

HEMODIHEALTH (HEMO-DIGITAL-HEATH) 
Projecte de telemonitorització
de la hemodiàlisi domiciliària i la diàlisi
peritoneal innovadora 
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PRESSUPOST

1.800.000€



L’objectiu de eMedRec és millorar la 
seguretat en l’ús de la medicació en les 
transicions assistencials mitjançant una 
plataforma digital de suport a la 
conciliació de la medicació integrada 
en els processos de prescripció 
electrònica i per tant utilitzada de 
manera sistèmica, maximitzant-ne 
l’impacte en la seguretat de tots els 
pacients. L’impacte esperat és reduir el 
risc de patir errors de medicació i 
millorar la qualitat i seguretat del 
pacient.

Plataforma electrònica de suport a la 
conciliació de la medicació integrada 
als processos de prescripció a l’ingrés i 
l’alta hospitalària.

Inclou un grup d’eines digitals que 
ajuden als professionals (metges, 
farmacèutics i infermeres) a reduir els 
errors de medicació automatitzant la 
importació de les prescripcions des del 
sistema d’informació de recepta 
electrònica (SIRE), evitant així les 
transcripcions, i fusionant aquesta llista 
amb la llista de medicació activa a 
l'hospital.

CST. Hospitals del SISCAT. Col·labora-
ció públic- privada

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS
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Plataforma eMedRec 

PRESSUPOST

1.000.000€



A partir d’un estudi per a detectar el 
potencial discriminador de biomarca-
dors multimodals en els resultats 
adversos del COVID-19, es pretén 
desenvolupar una plataforma d’intel·li-
gència artificial per identificar, predir i 
intervenir sobre els símptomes 
persistents en les persones que han 
patit la COVID-19.

CST. Col·laboració públic privada entre 
diferents entitats: administració, centres 
sanitaris del SISCAT, universitats, 
empreses, clústers, cooperatives, 
start-ups i altres agents del sistema 
sanitari.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS

● Desenvolupar una plataforma 
d’intel·ligència artificial per identificar, 
predir i intervenir sobre els símptomes 
persistents en les persones que han 
patit la COVID-19.
● Identificar els factors determinants 
(premorbids, conductuals, biològiques i 
imatges cerebrals) que ocasionen que 
alguns malalts de COVID-19 pateixin 
símptomes persistents a partir de 
models predictius basats en l’aprenen-
tatge automàtic.
● Crear una plataforma digital, on 
s’incorporaran diferents empreses que 
pugui donar solució a la necessitat de 
tractament dels símptomes de les 
persones amb COVID-19 persistent.

Detecció, prevenció i atenció
a les persones amb símptomes persistents
per SARS-CoV-2 (COVID-19). (NAUTILUS)
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PRESSUPOST

500.000€



● Intervenció precoç que permeti una 
millora del pronòstic evolutiu, atenuant 
la fase aguda, preveient les recaigudes 
i evitant el deteriorament psicosocial.
● Disseny i validació d’una plataforma 
integral en primers episodis psicòtics 
(PEP), basada en tecnologies digitals i 
una intervenció multi-mòdul a nivell 
territorial, escalable a altres trastorns. 

Creació d’una plataforma integral 
focalitzada en els pacients amb primers 
episodis psicòtics (PEP), basada en 
tecnologies digitals i una intervenció 
multi-mòdul a nivell territorial, escalable 
a d’altres trastorns. 
Adaptada a temps de Covid-19, la 
plataforma serà una eina clau per a un 
nou model assistencial en l’àmbit de la 
salut mental. 

Mútua de Terrassa, Fundació Assisten-
cial MútuaTerrassa, Consorci Sanitari 
Maresme, Corporació Sanitària Parc 
Taulí, Institut Pere Mata, Institut 
d'Assistència Sanitària/Institut Investiga-
ció Biomèdica de Girona, Hospital 
Universitari Vall Hebrón, Hospital 
Universitari de Santa Maria i Sant Joan 
de Déu Terres de Lleida.

BREU DESCRIPCIÓ 
DEL PROJECTE

40

OBJECTIUS AGENTS IMPLICATS

49

NGEU - Plataforma d’atenció precoç 
i integral per primers episodis psicòtics

PRESSUPOST

5.200.000€




